Station Grubbenvorst
Door een tekort van 14 miljoen euro, gaat de komst van een station voor Grubbenvorst
waarschijnlijk niet door
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

1 ‘Een station in Grubbenvorst is noodzakelijk voor de
beschikbaarheid van de regio’
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Beschikbaarheid of bereikbaarheid?
Er wordt stevig gebouwd in het gebied en de vraag naar medewerkers groeit
imposant. Dan moet je het gebied ook voorzien van een goede bereikbaarheid,
zeker per spoor dat is vele malen milieuvriendelijker dan bussen of auto's..
Gezien de ligging van Grubbenvorst, grenzend aan de industrieterreinen van Trade
Port, is het zondermeer voor de hand liggend dat een treinstation broodnodig is!
Het uitstellen is geen goede keuze , over enkele jaren zijn de kosten vele malen
hoger .
Niet eerst een berekening maken en veel lawaai van dat moet er komen en dan de
keutel intrekken.
Via Greenport Venlo zijn inmiddels meer dan 5.000 banen geschapen. Het
voormalige Floriadeterrein = Siberië alsmede het achterliggende gebied heeft een
station hard nodig.
Vooral voor een betere verbinding naar Nijmegen.
Wonen veel mensen die in Venlo werken en de scholieren niet te vergeten.
Zijn al miljoenen voor uitgegeven. Zeer belangrijk voor de ontwikkeling van Green
port.
Op dit moment liggen de opstappunten Blerick en Oostrum te ver uit elkaar voor de
inwoners van horst aan de Maas
Ze nemen de kleinere dorpen al alles af !
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Aan de ene kant zou het gemakkelijker zijn. Maar zolang de bussen op tijd rijden,
(dit gaat NIET `altijd goed!) en voldoende rijden maakt het ons niet zoveel uit. Al
zouden onze kinderen/ familie sneller weg en thuis kunnen komen.
Ik heb niks tegen een station in Grubbenvorst maar de kosten zijn buiten
proportioneel.
Ik weet niet of het noodzakelijk is voor de regio maar Grubbenvorst is er zeker mee
geholpen
Ik wil wel eens weten hoe de Grubenvorstenaar denkt over de treinstations Blerick
en Horst/Sevenum! Eventueel nog aangevuld met Venlo. Hoe vaak gebruikt een
inwoner van Grubbenvorst de trein? En waarvoor?
Ik woon in horst
Ik woon niet in Grubbenvorst en kom er zelden. Dus heb er geen mening over.
Ik zal er geen gebruik van gaan maken
De investering is veel te hoog in relatie tot het gebruik terwijl er 4 kilometer weer
een station ligt waar ook de voorzieningen getroffen kunnen worden die ook voor
Grubbenvorst van toepassing zijn
De stations van Venlo, Blerick, en Horst Sevenum liggen dicht genoeg bij Gvorst en
zijn via fiets paden en bussen xicht genoeg in de buurt van de omliggende industrie
Er zijn al diverse stations en busverbindingen in de regio. Vanuit Grubbenvorst is het
alsnog een heel stuk naar het Floriadeterrein, waar men op oogt.
Er zijn voldoende stations in de omgeving
Maak vanaf station Blerick en Venlo goede en snelle openbaar vervoerverbindingen
naar de tradeports etc.dan is Grubbenvorst helemaal niet nodig.
Oude station Lottum ligt centraler in de regio
Station bij Greenport oké, in centrum Grubbenvorst niet nodig
Vanuit blerick is ook alles te regelen en anders moet de weg naar het station weer
meer verkeer kunnen doorlaten.
We hebben station Horst- Sevenum en niet ver weg is station Oostrum
Blerick en venlo met allebei een station zijn vlakbij dus waarom zou er een station in
grubbenvorst moeten komen? maak maar een klein stationnetje in tienray..
Blerick ligt op steenworp afstand. tienray is veel betere locatie
Diegene die dit willen, er ook zelf maar, aan mee betalen. Altijd ook de zelfde
personen die proberen om zichzelf voor de kar te laten plaatsen, een normale
burger wordt onderhand ziek over deze personen o.a. afgewezen wordt gaat niet
door, klaar af.
Dit is mijn inziens totaal niet nodig: er is een station, je zou bijna zeggen op
loopafstand, in Blerick. Het kost ontzettend veel geld dat op andere plaatsen veel
beter gebruikt kan worden (zorg, onderwijs etc.). Ik begrijp niet waarom een goede
busverbinding niet voldoende zou zijn.
Een station in Grubbenvorst is een luxe, echter geen noodzaak!
Heeft Patrick vd Broek iets belooft en niet naar de financieele haalbaarheid
gekeken.? Gezien de afstand naar het volgende station en de veel te hoge kosten,
geen noodzaak, en dus nooit doen.Kijk naar de mogelijkheden in Tienray, voor Horst
en omliggende Maasdorpen een prima opstapplaats voor zowel Nijmegen en Venlo.
Hoezo noodzakelijk? Station Horst-Sevenum en Blerick zijn vlakbij! Hebben alle
andere dorpen van Horst aan de Maas ook een station om de hoek? Nee natuurlijk!
Ik denk dat de belangstelling minimaal is. de meeste die op trade port werken
komen toch met eigen vervoer.
Niet nodig in blerick is al een station noodzakelijker is in tienray voor alle
maasdorpen en er ligt al een dubbel spoor
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Pure geldverspilling. Veel goedkoper om vanuit Blerick een bus te laten rijden naar
Greenpoort. Je hebt dan ook de reizigers uit de richting Eindhoven.
Woon zelf in Grubbenvorst. Leuk voor Grubbenvorst maar zeker niet nodig!!
Totale onzin! Inwoners van Grubbenvorst wonen slechts enkele kilometers van
(stations) Venlo en Blerick, terwijl je de meeste tijd van het jaar deze afstand ook
per fiets
(e-bike) kunt afleggen! Spaar dat geld maar voor meer schrijnende gevallen!!
Vanuit Grubbenvorst hebben we 2 x per uur een busverbinding naar Blerick. Van
daaruit kunnen we de trein richting Roermond, Nijmegen en Eindhoven nemen. Het
is mijn inziens onzin om veel geld tegen een nieuw te bouwen station te gooien.
Echter als een station komt, dan zal ik er in de toekomst gebruik van ga maken.
Maar nu het er nog niet is, kunnen we prima met de bus naar het station.
Een busverbinding met Horst aan de Maas dat zou wel noodzakelijk zijn. Wij kunnen
niet met openbaar vervoer bij het gemeentehuis komen, mits via een hele grote
omweg.
Voor Grubbenvorst ligt station Blerick echt niet ver weg. Wat een hoop geld
gemoeid. Het ander station ligt 10 min. verder op.
Waarom een treinstation in Grubbenvorst, station Blerick ligt zeer kort bij
Grubbenvorst, De passagiers die in Grubbenvorst willen opstappen, zullen niet meer
op station Blerick of station Venlo opstappen (station Blerick dicht??). Als een
treinstation wilt aanleggen leg het dan in Tienray aan. Dan hebben veel kerkdorpen
hier wat aan. Voor het overige is het pure geldverkwisting van onze belastingcenten
Zorg voor goed alternatief openbaar vervoer naar dichtsbijzijnde NS-station: HorstSevenum of Venray, als dat er al niet is dan hiervoor zo veel kosten te maken. Bv
snelbus naar station venray.
Ik weet niet of daarvoor er veel reizigers zijn die
VRAAG IS TE EENVOUDIG WANT DE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID LIGT BIJ
EEN ANDER
Wat is de beschikbaarheid van de regio?

1.1 Hoe zou de provincie Limburg toch aan dit geld kunnen komen voor het
station in Grubbenvorst?















Andere keuze maken, het vermogen van de provincie is gegroeid, er is geld.
Andere projecten iets langer laten wachten
Andere projecten schrappen
Betalen uit de algemene middelen
Bij bedrijven in de regio geld losmaken .
Bijdrage van Brussel
Crowd funding
Crowdfunding (2x)
Daar zou het Gewest Noord-Limburg aan bij moeten dragen plus de provincie want het geld
hoopt zich tegen de plinten op werd geschreven...Alleen weet ik niet hoe hoog die plinten in het
provinciehuis zijn...
Dan moet de provincie het maar voorschieten, ze hebben genoeg.
Dat geld is er.
De provincie heeft geld genoeg om hier een grote bijdrage aan te doen.
De Provincie Limburg heeft genoeg geld!
Door dure, niet noodzakelijke onderzoeken achterwege laten, die het wiel voor de zoveelste keer
willen uitvinden!
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Door geen geld aan onzinnige dingen uit te geven.
Door niet zo veel te lenen aan enkele particuliere instellingen, zoals Toverland.
Door op het provinciehuis te bezuinigen
Essent aandelen
Essent vermogen
Essentgelden
Eu bijdrage
Gebruik maken van de winst die gemaakt is met de verkoop van grond
Geen geld uitgeven aan onzinnige, onbelangrijke zaken
Geen kunstwerken meer aankopen stoppen met het dure bestrijden van onkruid op de stoep
Geld is er, ze moeten het beschikbaar stellen
Geld vrijmaken uit de algemene reserves, het klotst daar tegen de plinten aan! (Essent gelden)
Gelden die ze ontvangen hebben door verkoop Essent voor gebruiken.
Goeie vraag ?
Hebben geld hierover Anders verdelen
Https://www.zuidlimburg.nl/nieuws/artikel/3936/gouverneur-bovens-het-gaat-goed-met-delimburgse-economie.html
Infra structurele gelden EU
Jaarlijkse winstuitkering / dividend gebruiken. belofte maakt schuld. Reserve aanspreken
Kwestie van prioriteiten stellen vanuit de enorme reserve!!!!
Lenen
Lenen uit hun eigen reserves
Lobby in Den Haag
Middelen uit reserves ,d ie groot genoeg zijn, inzetten aanvullende middelen
Middels de overheid
Minder aan vluchtelingen
Minder feestjes, minder etentjes, minder vergaderen en meer doen met minder mensen.
Minder investeren in asfalt
Minder nieuwe projecten starten, betere afweging maken
Minder uitgeven aan andere zaken
Niet zoveel geld uitgeven aan onzinnige dingen zoals kunst,en de asielzoekers wat minder !
NS, Prorail, Overheid en Provincie moeten dit gezamenlijk bijeenbrengen.
Pas gelezen dat de provintie Limburg er financiel er goed bij zat, dus een factor van willen hoort
hier bij.
Pronicie heeft heel veel geld
Provincie en Rijk betalen
Provincie heeft geld zat
Provincie is schatrijk en kan dit zonder probleem betalen, wat het kost is overigens niet
belangrijk, maar wat het oplevert en dat is heel veel in het kader van bereikbaarheid en de
positionering van Venlo als logistieke hotspot number one.
Provintie heeft in beging al aagegven dat istation essentieel is voor de economishce ontwikkeling
van de regio, verdiend zichzelf dus terug
Reserves aanspreken
Reserves aanspreken . ( Essent )
Reserves benutten
Reserves?
Rijksoverheid of uit eigen vermogen betalen
Spaarpot gebruiken
UIt de "pot" van Essent
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Uit de grote pot
Uit de pot van het essent geld
Uit de reservekas.
Uit het eigen vermogen van provincie
Uit hun enorme reserve
Uithun reserves
Verandering in prioriteiten
Voor de ontwikkeling van Limburg Noord kan het rijk toch wel iets bijdragen. Is het Rijk Limburg
vergeten?
Weghalen bij buitenring
ZE HEBBEN 1 MILJARD IN KAS
Ze zeggen veel reserves te hebben. Gebruik deze dan voor het station
Zuinig omgaan met geld , goed plannen van werkzaamheden dat niet drie keer achter elkaar de
straat openmoet en bonnetjes en dergelijke goed contro0leren
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